České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA DOPRAVNÍ
Akademický senát FD ČVUT, Konviktská 20, PRAHA 1

Zápis z 19. zasedání AS - FD konaného dne 6.5. 1998
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: PhDr. S. Holíková, pí B. Hráčková, Doc. M. Jánešová, Doc. R. Pohl, Ing. J. Sodomka, Ing.
B. Šálek, PhDr. J. Štikarová, RNDr. J. Taufer, Ing. Z. Votruba,
za studentskou část:
P. Hofhansl, M. Kalivoda, M. Popelík, J. Vítek, V. Buldra, Z. Hoffmannová, Ing. Z. Čarská,

Omluveni:
doc. J. Nagy, Dr. M. Svítek, Mgr.V. Dunovská,

Hosté:
Prof. P. Moos, doc. Drastík, CSc., R. Chval

PROGRAM:

1. Kontrola zápisu minulého zasedání
2. Vyhlášení volby děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze a volba volební komise
3. Projednání a případné schválení “Volebního a jednacího řádu vědecké rady Fakulty dopravní ČVUT v Praze”
4. Projednání a případné schválení změny Statutu FD ČVUT a také Studijního a zkušebního řádu FD ČVUT v
souvislosti se schválením a akreditací nového oboru “Provoz a řízení letecké dopravy”
5. Projednání návrhu na zřízení nové katedry: “Katedra mechaniky a materiálů - K 618”
6. Projednání návrhu na přejmenování katedry K 616 - “Katedra dopravních technologií” na název “Katedra
dopravní techniky”
7. Projednání a příp. schválení změn v Bílé knize v souvislosti se změnami studijních plánů I.etapy studia,
inž.studia a Bakalářského studia v Děčíně v souvislosti s nově vzniklým studijním oborem i v souvislosti s nově
vzniklou novou katedrou
8. Zpráva z 21. zasedání AS ČVUT
9. Projednání a příp. schválení “Statutu medaile F.J. Gerstnera”

10. Projednání návrhů na udělení medailí Prof. F.J. Gerstnera, které budou uděleny u příležitosti oslav 5. výročí
založení naší fakulty
11. Rezignace J. Taufra na funkci předsedy hospodářské komise AS FD, s tím, že zůstává členem komise
12. Volba nového předsedy hospodářské komise AS FD (Předsednictvo AS FD navrhuje Doc. Ing. M.
Jánešovou, CSc.)
13. Schválení zástupkyně AS FD (Předsednictvo AS FD navrhuje Doc. Ing. M. Jánešovou) do hospodářské
komise AS ČVUT
14. Různé

ad 1 - Zápis 18. zasedání byl jednomyslně schválen
ad 2 - Předseda AS FD podrobně zrekapituloval historii této záležitosti. Proběhla detailní diskuse, v níž se probírala
jak věcná hlediska, tak možné právní názory.
Předseda legislativní komise AS FD Ing. J.Sodomka, CSc. vystoupil s názorem, odvolávajícím se na konzultaci s Doc.
J. Bílkem, CSc. (předsedou legislativní komise AS ČVUT), že případná kandidatura Prof. P. Moose, CSc. na funkci
děkana by z právního hlediska nebyla možná.
Prof. P. Moos, CSc. se na jednání AS FD dostavil s písemným prohlášením, které je přílohou tohoto dopisu.
AS FD chápe toto prohlášení jako závazný zájem Prof. P. Moose, CSc. pokračovat po ukončení svého přechodného
působení ve vládě ve funkci děkana a ukončit tak funkční období, na něž byl AS FD zvolen dne 21. února 1997.
Vzhledem k závažnosti problému navrhli členové senátu, PhDr. S. Holíková, Doc. R. Pohl a Ing. Z. Votruba, aby
otázka, zda za této situace vyhlašovat volbu děkana či nikoliv byla řešena na základě konsensu všech zúčastněných
členů senátu.
Po další diskusi došel AS FD k jednomyslnému závěru:

Volbu děkana nevyhlašovat, protože funkční období, na než byl Prof. P. Moos, CSc. řádně zvolen děkanem, skončí až v
roce 2000 a Prof. P. Moos, CSc. bude ve výkonu funkce pokračovat.

ad 3 - Volební komise doporučila schválení “Volebního a jednacího řádu vědecké rady Fakulty dopravní ČVUT v
Praze” s drobnými úpravami, se kterými předkladatel souhlasil.

AS FD jednomyslně schválil “Volební a jednací řád vědecké rady Fakulty dopravní ČVUT v Praze”.

ad 4 - AS FD schválil jednomyslně změny Statutu FD ČVUT a také Studijního a zkušebního řádu FD ČVUT v
souvislosti se schválením a akreditací nového oboru “Provoz a řízení letecké dopravy”. Tyto změny předložil
proděkan doc. F. Drastík, CSc.

ad 5 - K tomuto bodu měli členové AS FD velmi podrobné písemné zdůvodnění.
AS FD jednomyslněschválil zřízení nové “Katedry mechaniky a materiálů - K 618”

ad 6 - AS FD jednomyslně schvaluje přejmenování katedry K 616 “Katedra dopravních technologií na název
“Katedra dopravní techniky”

ad 7 - Tento bod vznikl na základě pravidelných schůzek vedoucích a zástupců kateder na změně studijních plánů I.
etapy inženýrského studia. Tyto změny zdůvodnil J.Taufer a Z.Votruba. Na návrh proděkana doc. F. Drastíka změny v
Bílé knize byly jednomyslně schváleny.

ad 8 - J. Taufer seznámil AS FD, že AS ČVUT schválil mimonormativní podporu FS ve výši 200 tis. Kč a schválil
akreditaci nového učebního oboru “Provoz a řízení letecké dopravy”. Kromě těchto velmi pozitivních zpráv uvedl, že
na AS ČVUT vystoupil student naší fakulty Labaš jako host a na AS svým vystupováním neudělal dobrý dojem.

ad 9 - AS FD jednomyslně schválil Statut medaile “F.J. Gerstnera”

ad 10 - Byl přečten jmenný seznam navrhovaných osob na medaili F.J. Gerstnera. Připomínka, že na seznamu chybí
Dr. M. Vlček byla komentována tím, že sám sobě si ji nemůže udělovat.

ad 11 - J. Taufer rezignoval na funkci předsedy hospodářské komise AS FD z důvodu svého velkého zaneprázdnění s
tím, že členem komise zůstává. Na funkci předsedy hospodářské komise J. Taufer navrhl jménem předsednictva M.
Jánešovou, která je ochotna tuto funkci vykonávat a má pro tuto činnost odbornou kvalifikaci.

ad 12 - AS FD na svém tajném hlasování zvolil Doc. PhDr. Márií Jánešovou, CSc. předsedkyní hospodářské komise
AS FD (pro 11, proti 1, zdrželi se 2)

ad 13 - Hospodářská komise AS ČVUT umožnila delegovat zástupce AS FD do svých řad. AS FD uvítal tuto možnost
a na návrh předsednictva byla schválena jako zástupkyně AS FD do hospodářské komise AS ČVUT Doc. PhDr. Mária
Jánešová, CSc. (pro 14, proti 1 - také v tajném hlasování )

ad 14 - Vladimír Buldra oznámil, že vzhledem ke končícímu Bakalářskému studiu odstupuje z funkce člena AS FD za
studentskou část v Děčíně. Současně oznámil a představil nově zvoleného zástupce Radima Chvala. Předal písemný
výsledek doplňujících voleb do AS.
Předseda AS FD poděkoval odstupujícímu V. Buldrovi za jeho práci. AS FD potleskem ocenil práci V. Buldry.
Zároveň poblahopřál R. Chvalovi k jeho zvolení.
Předseda senátu připomněl, že příští zasedání 3.6.1998 navštíví rektor ČVUT Prof. Ing. P. Zuna, CSc. Poprosil o
písemné dotazy na pana rektora s tím, že na písemné dotazy se může pan rektor lépe připravit.

Příští řádné zasedání AS FD se bude konat ve středu

3.6.1998 ve 14.00 hod.

Zapsala a zpracovala: Olga Neničková
RNDr. Jiří Taufer, CSc.
předseda AS FD
V Praze 6.5.1998
Přílohy: dopis Prof. P. Moose
Zpráva o výsledcích doplňujících voleb v Děčíně

